Техническа спецификация

Gerband 607.95
Алуминиева бутил-каучукова лента
-сива
Gerband 607.95 е трайна водоустойчива ПЕТ/
Алуминиево бутил-каучукова лента с много
висока лепливост и много висока устойчивост
на стареене. Използва се за уплътняване и
запечатване на фуги съгласно DIN 4108-7 в
строителството.

Описание на продукта
Горен слой
• ПЕТ филм/Алуминиев композитен слой с дебелина
0.04 мм
• Висока якост на разкъсване
• UV-устойчивост
Лепилен слой
• Бутил каучуково лепило
• Прилепва здраво към различни повърхности
Незалепващ слой
• Силиконизирана хартия
Специални характеристики
• Пожароустойчивост клас Е, съгласно DIN EN 13
501-1
• Строителен материал клас B2, съгласно DIN 4102, част 1,
раздел 7
• Отлична гъвкавина, лесно се обработва
• Водоустойчивост
• Висока атмосфороустойчивост
Цвят
• Горен слой – Сив
• Основен лепилен слой черен

Приложение
• Дълготрайно залепване и уплътняване на метални
ламарини, за фуги и свръзки на зидария, бетон и
дървени конструкции с създаване на отлична
въздухо/водни пари непроницаемост е съгласно DIN 41087 в строителството
• Залепване на тръби, канали и отвеждащи (HVAC)
• Залепване на свръзки и фуги
• Надеждно уплътняване на метални, дървени и
пластмасови повърхности, както и на зидария и
чисти бетонни повърхности

Алуминиев/ПЕТ филм
композитен слой
Бутил-каучуково
лепило
Силионизирана
хартия

Технически данни
Дебелина (DIN EN 1942)*
Якост на опън (DIN EN 14410)*

0.8 mm
≥100 N / 25 mm

Удължение до скъсване (DIN EN 14410)* ≥60 %
Якост на залепване(IPM 5009)** ≥20 N / 25 mm
Температурен диапазон
-30 °C до +80 °
* при повишаване на температурата лепилната маса става по-мека и по-лепкава

Диаметър на шпулата

76.5 mm

*Според съответствие DIN ** at 100 mm/min, 90° peel

Допълнителни указания
• Да се полага при температура от +5 °C до +40 °C
• Повърхностите трябва да бъдат сухи и без отделящи
агенти, мазнини, масла, замърсявания и прах
• Препоръчва се обработката на порести или песъчливи
повърхности с Gerband Primer 6300
• Да се залепя с възможен най-малък опън на лентата и внимателно да се приглажда
• Да се приглажда положената лента със силиконов валяк, за
постигане на максимално добро и равномерно залепване
• Поради евентуална миграция на пластификатора, продуктът е добре
да бъде тестван по отношение на някои пластмасите и каучук
• Не е устойчив на масло, както и на повечето органични разтворители
• Да се съхранява в сухи помещения от + 5 ° C до + 25 ° C, далеч слънчева
светлина

Опаковка
Дължина 15 м
Ширина мм
Брой в кашон

75 150 200 300
8 6 2 2

Възможни са и други опаковки по заявка
Допълнителни технически данни за Gerband 607.95 са налични при поискване. Подлежи на промяна без
предизвестие в съответствие с разработката на продукта.
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